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ఏబ���కటవ అ���యమ�

సచ���త�మ�ల�� 52, 53 అ���యమ��ందు 51 వ అ���యమ��ా ప��గణ�ంచవల�ను.

త���పల�క�

ఇ���� �వ�� అ���యమ�. ఇందు ��మ�� పంత� ఉపసమ�� ర �ాక�మ�ల� �ా� ��ను. �ీ��క ��
�షయసూ�క �చు�నట��  �ా�ా� నమ� �ే��ను. �ా� య�� ��మ�� పంత� �ా��తమ�లల� �ొరకల�దు. �ావ�న
���� బ�బ� �క� ��ప� భక�� డగ� �.��ేవ� (�ాణ� �ా�ి, ఉ�ో�గమ�ను �ర�ంచు���న మ�మలత��ర�)
క����ను. ప�� అ���య �ా� రంభమ�న ���ల�� యంశమ�లను ఇచు�ట�ే �షయసూ�క యనవసరమ�.
�ాబట�� ����� త���పల�క��ా ���ం�ెదమ�. ఈ అ���యమ�ను సవ��ంచుటక�, ప�చు��ంచుటక� పంప�స����
�ేవ��ా���� ఇ�� ప�����ా �ా� �ియ�న�ట��  కనబడల�దు. అచ�టచ�ట �ే� �ా� రను బ� ల����నుటగ�డ కష�మ��ా
నుం�ెను. �ా� యదంతయ� నున�దున�ట�� �ా ప�చు��ంపవల�ి వ�ె�ను. అందు �ె�ి�న మ�ఖ��షయమ�ల�
ఈ ��గ�వ క�� ప�మ��ా జ�ప�బ��న�.

సదు� ర� �ా��క� ��ప�దనమ�

�� �ా� సమర�� నక� �ా�ా� ంగనమ�ా�రమ� �ే�ి �ా�� య�శ�యమ�ను �� ం�ెదమ�. �ార�
�వజంత�వ�లయందును, �వమ�ల�� వసు� వ�లయందును క�డ �ా��ిం�య����ర�. �ార� స�ంభమ�
�దల� పర బ�హ�స�ర�పమ�వరక� ��ండల�, ఇండ�� , ��డల�, ఆ�ాశమ� �దల��ాగల �ా�
య��ట�యందు �ా��ిం�య����ర�. �వ�ా�యంతటను క�డ �ా��ిం�య����ర�. భక�� లందర� �ా����
సమ�న��. �ా���� మ���వమ�నమ�ల� ల�వ�. �ా����ష����న� య�ష�మ�న�య� ల�వ�. �ా����
జ��ి�యందుంచు��� �ా�� శరణ� �� ం��న�� �ార� మన ����కల��ట�� ��ర����� మనమ� ��తపరమ�వ���
�� ందునట��  �ే��దర�.

ఈ సం�ారమ�� మ�సమ�ద�మ�ను ��ట�ట మ�కష�మ�. �షయ సుఖమ�ల��డ� ��రటమ�ల�
దు�ాల�చనల�� ఒడ�� ను ��క�చు �ౖెర�మను �ెట� ను క�డ �ర�గ��ట�� చుండ�ను. అహం�ారమ�� �ా�
�వ�మ��ా �� మ�సమ�ద�మ�ను కల�� లపరచును. ��పమ�, అసూయలను �సళ�� �ర�యమ��ా
సంచ��ంచును. అచట ��ను, ���� యను సు��గ�ండమ�ల�ను, ఇతర సంశయమ�ల�ను ��ర�� న
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�ర�గ�చుండ�ను. పర�ంద, అసూయ, ఓర�ల��తనమ� అను �ేపలచట ఆడ�చుండ�ను. ఈ మ� సమ�ద�మ�
భయంకర���నప�ట��� �ా� సదు� ర�వ� ����� అగసు� ��వంట� �ాడ�. (��శనమ��ేయ��ాడ�). �ా�భక�� లక�
���వల�  భయ��� య�ండదు. ఈ మ�సమ�ద�మ�ను ��ట�టక� మన సదు� ర�వ� ��వవంట� �ార�. �ార�
మనలను సుర��తమ�గ ��ట�ం�ెదర�.

�ా� ర�న

మన�ప��డ� �ా�బ�బ�క� �ా�ా� ంగనమ�ా�రమ� �ే�ి �ా�� �ాదమ�ల� బట�� ��� సర�జనుల ��రక� ఈ
���ం�� �ా� ర�నమ� �ే��దమ�. మ� మనసు� అట��ట� సం��రమ� �ేయక�ండ� �ాక. �వ� దప� మ�� �య�
��రక�ండ� �ాక. ఈ సచ���త�మ� ప��గృహమందుండ� �ాక. ���� ప���త�మ� �ా�ాయణ �ే��దమ��ాక.

ఎవర��ే ���� �త�మ� �ా�ాయణ �ే��ద�� �ా�� య�పదల� ��ల���� వ��ాక.

ఫల�� �

ఈ గ�ంధమ�ను �ా�ాయణ �ే�ిన�� గల�గ� ఫ�తమ�ను గ���� ��ం�ెమ� �ెప��దుమ�. ప�త�����వ��ల�
�ా�నమ� �ే�ి, �����ల� సమ���� ద���ం�, �ా� సచ���త�మ� �ా�ాయణ �ేయ�టక� �ా� రం�ంప�మ�.
��ట��  �ే�ిన�� �క�ండ� మ����టల కష�మ�ల� ��ల���� వ�ను. �� �ా� కధలను అల��క�ా �న�ను
ఆ�����క��తమ�నందు శ�ద� కల�గ�ను. ఇంకను ఈ చ��త�మ�ను ���మ�� �ా�ాయణ �ేయ�చున��� �
�ాపమ�ల��య� న�ంచును. జననమరణమ�ల�� చక�మ� నుం�� త�ి�ంచు��నవల�నన��� �ా�కధలను
చదువ�మ�. �ా� ��ల� ప��డ� జ��ి�యందుంచు��నుమ�, �ా�� �ాదమ�ల�� య�శ��ంప�మ�; �ా��� భ�����
ప��ంప�మ�. �ా�కధల�� సమ�ద�మ�ల� మ���� �ా�� ఇతర�లక� �ె�ి�ం�� నందు ��� త� సంగత�లను
గ���ంచగలవ�. �ను�ా��� �ాపమ�లనుం�� ర��ంచగలవ�. �� �ా� సగ�ణస�ర�పమ��� ����ం�న��
క�మమ��ా న�� �ష���ం� ఆత��ా�����రమ�నక� ���� చూప�ను. ఆత��ా�����రమ�ను �� ందుట
బహ�కష�మ�. �ా� �వ� �ా� సగ�ణస�ర�పమ� ����ా �� �న�� � ప�గ� సులభమగ�ను. భక�� డ�
�ా��� సర�స�శరణ�గ� ����చ�� నతడ� "��ను" అను���� �� ��ట�� ��� న�� సమ�ద�మ�ల� గ�య�నట��
భగవంత��ల� ఐక�మగ�ను. మ���ంట�ల� నన�ా జ�గ�� స�ప� సుష�ప��వస�లల� ��ద�న �క� యవస�ల�
�ా��యందు �నమ�న�� సం�ారబంధమ�నుం�� తప����ందువ�. �ా�నమ� �ే�ిన �ిమ�ట ఎవర� ����
భ��� ���మల��ను, ప���� నమ�కమ���ను �ా�ాయణ �ే�ి �ారమ� ���లల� మ���ంత���, �ా��
య�పదల��య� న�ంచగలవ�. ���� �ా�ాయణ �ే�ి ధనమ�ను ����చ�� ���� �� ందవచు�ను. వర�క�ల
�ా��ారమ� వృ���యగ�ను. �ా�� �ా�� భ��� నమ�కమ�ల��ి ఫలమ���రప��య�న���. ఈ ��ండ�ను ల���� ��ట��
యనుభవమ�ను కల�గదు. ���� ��రవమ��� �ా�ాయణ �ే�ిన��, �� �ా� �ీ�� �ెందును. �
యజ�� యమ�ను ��ద��కమ�ను �ర���ం� �క� జ�� నమ�, ధనమ�, ఐశ�ర�మ�ల ��సంగ�ను. ��ం���క��ం�న



మనసు��� ప����� ఒక అ���యమ�ను �ా�ాయణ �ే�ిన�� న�� య�ి����నందమ�ను కల�గజ�య�ను.
ఎవర� హృదయమ�నందు తమ ���యసు�ను ����ద�� �ార� ���� జ�గర�కత�� �ా�ాయణ �ేయవలయ�ను.
అప��డతడ� �� �ా�� కృతజ�త��, సంతసమ��� జన�జన�మ�లవరక� మ��ల� నుంచు��నును. ఈ
గ�ంధమ�ను గ�ర���ర����డ� (అన�ా ఆ�ాఢ �ద� ��ర����డ�) ��క�ల�ష����డ�, �� �ామనవ� ��డ�,
దస�ా��డ� అన�ా బ�బ� ప�ణ������డ�) ఇంట�వద� తప�క �ా�ాయణ �ేయవల�ను. ఈ గ�హంధమ�ను
జ�గర�కత�� �ా�ాయణ �ే�ిన ఎడల �ారల ����కల��య�ను ��ర��ర�ను. � హృదయమ�నందు �� �ా�
చరణమ�ల�� న��న��డల భవ�ాగరమ�ను సులభమ��ా ��టగల�గ�దువ�. ���� �ా�ాయణ �ే�ిన��డల
��గ�ల� ఆ��గ�వంత�లగ�దుర�, ��ద�ార� ధనవంత�లగ�దుర�. అధమ�ల� ఐశ�ర�మ�ను �� ందుదుర�. �ా��
మనసు�నందు గల ఆల�చనల��య� �� � త�దక� ����� �ి�రత�మ� కల�గ�ను.

ఓ �ి�య���న భక�� ల��ా! �ాఠక�ల��ా! ��� తల��ా!

�క� క�డ ��మ� నమస���ం� � ��క మన� �ేయ�చు���మ�. ఎవ�� కధలను ప�����, ప����ల, �ర�
�ా�ాయణ �ే�ి��� �ా��� మర�వవదు� . ఈ కధల ��ంత �వ�మ��ా చ����ద��, ���ద�� - అంత �వ�మ��ా
�క� �ౖెర�మ�, ��� ���హమ�, �ా�బ�బ� కల�గజ��ి, ��ే ��వ �ే�ం�, � క�పయ�క�మ��ా నుండ�నట��
�ేయ�ను. ఈ �ార�మందు రచ�తయ�, చదువర�ల�ను సహక��ంచవల�ను. ఒం�ొకర�ల� స�యమ�
�ే�ి��� సుఖపడవల�ను.

ప��ాద య�చనమ�

���� సర�శ���మయ��ౖెన భగవంత�� �ా� ర�న�� మ����ెదమ�. ఈ ��గ�వ �ార�ణ�మ�ను �ప�మ� �ా���
���ెదమ�. ���� చదువ��ార�ను, భక�� ల�ను హృదయప�ర�కమగ� సంప�ర�భ��� �� �ా� �ాదమ�లందు
�� ం�ెదర��ాక! �ా� సగ�ణస�ర�పమ� �ా�� ��త�మ�లందు ��ట��� వ�ను �ాక! �ార� �� �ా��
సర��వమ�లయందు చూ�ెదర� �ాక! త��సు� .

ఓం న� �� �ా� ����య

�ాం�ః �ాం�ః �ాం�ః

�� �ా�సచ���త�మ� సర�మ� సంప�ర�మ�.

మ�ఖ� గమ�క

�ా�ాయణ�నంతరమ� �� �ా�బ�బ� �ర� �ే�ి, �� ��గ�వ మ�డ� ��� కమ�ల� ప��ం� మ���ంచవల�ను.



"న� �ా� �వనంద�� (గణ�శ)

న� �ా� కమల�స�� (బ�హ�)
న� �ా� మధుసూద��! (�ష�� )
పంచవద�� �ా�న�! (�వ)

న� �ా� అ��నంద�� (దత�)
న� �ా� �ాక�ాస��! (ఇంద�)
న� �ా� ��ారమణ� (చంద�)
వ������ాయణ� �ా� న�! (అ���)

న� �ా� ర����ణ�వ�ా (కృష�)
న� �ా� �� ��స��ా (సూర�)
న� �ా� జ�� న�ాగ�ా (పరబ�హ�)
జ�� ��శ��ా �� �ా� న�||"

ఓం
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